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Смедеревска Паланка
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и
урбанистичке послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено –
грађевинске, урбанистичке послове и за спровођење обједињене
процедуре Општинске управе Општине Смедеревска Паланка,
поступајући по пријави почетка извођења радова на изградњи
економског објекта – живинарске фарме за узгој кока носиља –
матично јато, на кп. бр. 2016 КО Глибовац I, спратности – приземље,
коју су поднели Станојловић Игор и Иван из Глибовца, преко
пуномоћника Стевановић Милице из Смед. Паланке, ул. Војводе
Путника, бр. 34, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15 и 96/16) и
члана 29. Закона о општем управном поступку ( «Службени гласник
РС», бр. 18/2016), издаје
ПОТВРДУ
ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститорима Станојловић Игору и Ивану из
Глибовца, пријава извођења радова на изградњи економског објекта –
живинарске фарме за узгој кока носиља – матично јато, на кп. бр. 2016
КО Глибовац I, спратности – приземље, а у складу са правноснажном
грађевинском дозволом овог Одељења број ROP-SPA-11884-CPI-1/2017
од 15.05.2017. године, а који су преко централног информационог
система Агенције за привредне регистре поднели овом Одељењу
пријаву број ROP-SPA-11884-WA-3/2017 од 12.09.2017. године.
Потврђује се да инвеститори нису у обавези да уплате допринос за
уређивање грађевинског земљишта, а на основу дописа ЈП «Паланка»

из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, број 300/2 од 15.05.2017.
године.
Уз пријаву радова поднету 12.09.2017. године инвеститори су
приложили:
- решење
овог
Одељења
број
501-46/2017-XIII/2
од
19.05.2017.године да није потребна процена утицаја на животну
средину за изградњу наведеног објекта
- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број ROP-SPA11884-GR-2/2017 од 15.06.2017. године;
- пуномоћје подносиоца захтева дато Стевановић Милица из Смед.
Паланке, ул. Војводе Путника, бр. 34;
- потврду ЈП «Паланка» из Смед. Паланке, бр. 300/2 од
15.05.2017.године да инвеститори нису у обавези да уплате
допринос за уређивање грађевинског земљишта;
- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Датум планираног почетка извођења радова је 20.09.2017. године а
датум планираног завршетка радова је 20.10.2017. године.
Рок за завршетак радова почиње да тече од дана подношења ове
пријаве, односно од 12.09.2017. године.
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